
 

 
         ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Avenida 22 de Março, 915 – Centro 
São Félix do Xingu-PA 

CEP: 68.380-00 

 

PROCESSO: INEXIGIBILIDADE 001/2022 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  

PARECER JURÍDICO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. 

 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO INSS E RFB 

PARA ATUAR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS 

HUMANOS DO FMS ATENDENDO A SESMA. 

  

I – Relatório. 

 O Chefe do Departamento de Licitação, encaminha os presentes autos para análise do 

processo em epígrafe. 

 Como já citado em parecer preliminar do cabimento da modalidade, foram encaminhados 

referidos autos para análise técnica jurídica quanto sua legalidade, na forma do Art. 38, VI e 

Parágrafo Único, da Lei n. 8.666, Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública e ainda 

Lei Federal nº 14.039/2020 que alterou o Estatuto da OAB. 

O objeto do presente processo observa a necessidade de um assessoramento juridico para 

atuar junto ao RH e setor de Contabilidade, a fim de que os serviços ocorram com aprimoramento 

técnico, em razão das constantes mudanças em todo o sistema tanto de RH quanto de 

Contabilidade.. 

Histórica e usualmente se tem usado a dispensa para a contratação de profissionais para 

serviço semelhante desde que a escolha recaia em pessoa física ou jurídica que comprove notória 

especialização na matéria. 

No caso presente a escolha recaiu no escritório SOCIEDADE DE ADVOCACIA DR. 

ANTONIO MARRUAZ, destacando-se que a sociedade empresária juntou como acervo a 

prestação de serviços em órgãos da Prefeitura de São Félix do Xingu, mas precisamente nas 

Secretarias Executivas de Educação, De Saúde e de Assistencia Social. 

Nota-se que a sociedade empresária juntou o contrato social e a certidão da OAB- de que 

a mesma encontra-se devidamente registrada naquele órgão de classe.  

É O QUE HÁ DE MAIS RELEVANTE A RELATAR. 
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A lei 14.039/20, visando fazer essa definição, inseriu no Estatuto da OAB o art. 3º-A, cujo 

parágrafo único apresenta os elementos que, objetivamente considerados, possam demonstrar a 

notória especialização: 

 "Art.  3º-A.  Os serviços profissionais de advogado são, por 

sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua 

notória especialização, nos termos da lei. 

 Parágrafo único. Considera-se notória especialização o 

profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato." 

 

Inobstante as regras de contratação exigirem a disputa, podem ocorrer situações jurídicas 

que exijam um conhecimento muito aprofundado de um determinado ramo do direito, e para essas 

situações, a lei 8.666/93, que estabelece normas para licitações e contratos da administrativos, traz 

uma exceção: 

 

 "Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

 II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação 

[...]" 

 Dentre os serviços técnicos de que trata o referido art. 13 da 

mesma lei, encontra-se: 

 "Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos 

a: 

 V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas [...]" )grifei) 

 

Nesses casos, para o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas que exijam 

conhecimentos de natureza singular, ou notória especialização, não se pode exigir licitação como 

procedimento prévio à contratação do advogado, pois se torna inviável a competição. 
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A interpretação a tais dispositivos, no entanto, sempre gerou muita polêmica. Não raro, 

advogados e escritórios de advocacia tem sido acionados pelo Ministério Público com acusações 

de improbidade, sob 

a alegação de que a contratação sem licitação seria irregular, invocando a ausência de notória 

especialização no ramo, ou ausência de natureza singular dos serviços que foram prestados. 

O Conselho Federal da OAB editou uma Súmula a respeito do tema, e definiu que: 

 

 "Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da lei 

8.666/93, é inexigível procedimento licitatório para 

contratação de serviços advocatícios pela Administração 

Pública, dada a singularidade da atividade, a notória 

especialização e a inviabilização objetiva de competição, 

sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) 

do referido diploma legal" (CFOAB, súmula 4). 

 

Doutrinadores comentam a matéria nos seguintes termos:  

Por conseguinte, o referido dispositivo torna mais fácil a identificação da especialização 

que possa direcionar a contratação dos serviços a determinado advogado ou escritório de 

advocacia, pois os elementos são bem mais objetivos. 

Assim, o administrador poderá considerar: a) pós-graduação, mestrado e doutorado na área 

de atuação, o que pode ser comprovado mediante a certidão de conclusão expedida pela instituição 

de ensino; b) experiência no ramo, qual seja, a existência de atuação reiterada na área 

específica em que vai ocorrer a contratação, o que pode ser comprovado mediante cópias de 

petições iniciais, contestações, certidões, contratos e outros meios de demonstração da 

atuação profissional; (grifei); c) estudos na área de atuação, o que pode ser comprovado através 

de certificados de participação em congressos, seminários e afins, na condição de inscrito; d) 

projeção no ramo na condição de palestrante, o que pode ser comprovado através de certidão de 

participação como palestrante, expedido pela instituição, órgão ou organizador do evento; e) 

publicações de livros, artigos e teses jurídicas em geral, que envolvam a área de atuação, o que 

pode ser demonstrado pela indicação da fonte de publicação; f) aparelhamento do escritório de 

advocacia, como, por exemplo, possuir em seu corpo técnico advogados especializados naquele 

ramo de atuação, o que pode ser comprovado mediante o contrato de constituição da sociedade; g) 

a condição de professor, proferindo aulas no ramo de atuação, o que pode ser comprovado 

mediante contrato de trabalho ou nomeação. 
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Era mais do que necessário, pois que urgente, definir com elementos mais objetivos o 

conceito de "notória especialização", para que se pudesse proteger não só a administração pública, 

como também a advocacia contratada com base em tais preceitos. ( link: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/334398/dispensa-de-licitacao-para-contratacao-de-

advogados--uma-analise-da-lei-14-039/20) 

Conclui-se por todo o exposto que não há comprovação de notória especialização tanto da 

pessoa jurídica, quanto das pessoas físicas que compõem a sociedade empresária que possa 

comprovar atendimento ao exigido na legislação que regula a matéria. 

Diante de todo o exposto, observando o que foi analisado e dissertado ao norte, esta 

procuradoria jurídica entende que o escritório escolhido comprova com os documentos a prestação 

de serviço na área pretendida a este Município, OPINANDO pela contratação do mesmo. 

 

É o parecer. 

S.M.J. 

São Félix do Xingu, em 15de fevereiro de 2022. 

 

Luiz Otavio Montenegro Jorge 

Procurador Geral Adjunto do Município – PGM 

Decreto nº 239/2021 
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